
Moció de Granollers per la Independència – Primàries

Catalunya per la transparència de les 

aportacions econòmiques als Grups Municipals

El mes de novembre de 2018 es va aprovar el Pressupost General de l’any 2019 per a

l’Ajuntament de Granollers,  un pressupost  que d’entre les seves partides de despesa

inclou  una  partida  per  un  import  total  de  352.500,00€  que  es  destina  a  realitzar

aportacions directes als Grups Municipals, representant el 0,40% del total del pressupost

de despesa per enguany. 

Sense entrar a valorar la idoneïtat o no d’aquest import, o de si és elevat o insuficient, és

cert  que  crida  l’atenció  el  fet  que  es  realitzin  aportacions  molt  menors  a  entitats

municipalistes (21.500,00€ - 0,024%), a beques formatives (82.000,00€ - 0,093%) o que

les transferències corrents a entitats dedicades a combatre la pobresa i a donar suport a

les  persones  més  desfavorides  del  nostre  municipi,  siguin,  en  conjunt,  no  més  de

161.000,00€ (0,18%)

Alhora, constatem que per accedir a la informació relativa a l’import de les aportacions

als  Grups  Municipals  i  per  tal  de  comparar-les  amb  altres  partides  de  despesa,  és

necessari  realitzar  una  recerca  exhaustiva  a  la  web de  l’Ajuntament.  Celebrem que

recentment  s’hagi  incorporat  a  la  informació  publicada  dels  Grups  Municipals

l’assignació  que  aquests  perceben  (import  total,  desglossat  per  component  fix  i

variable),  però  seguim  considerant  que  és  necessari  realitzar  un  major  esforç  de

publicitat activa d’aquestes retribucions, en particular de les despeses que s’executen

amb aquestes. 

I  és  per  això,  que  el  Grup  Municipal  de  Granollers  per  la  Independència  –

Primàries Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Donar resposta, per via electrònica, i en els terminis legalment establerts, a

totes  les  sol·licituds  d’informació  relativa  a  les  assignacions  percebudes  pels  Grups

Municipals, incloses aquelles que sol·licitin accés detallat a la informació disponible

(comptabilitat, factures, etc.)

Segon.- Incorporar al web de l’Ajuntament de Granollers (http://granollers.cat), en un

termini màxim de 90 dies naturals a comptar des de l’aprovació d’aquest Acord, i en un

lloc  de  màxima  visibilitat  i  de  conformitat  amb  el  criteri  de  tècnic  de  l’equip

responsable del manteniment del lloc web, un apartat que inclogui, com a mínim i en

una sola pàgina, amb taules i grafismes que facilitin la comprensió i comparació de les

dades, les següents dades de cada Grup Municipal:

a) Dades d’identificació i de contacte,  amb enllaç a la fitxa ja disponible de

cada Grup Municipal.

b) Nombre de regidors,  amb enllaç a la informació ja disponible dels Grups

Municipals i els regidors que els integren.



c) Import  total  de  l’assignació  de  l’Ajuntament  de  Granollers  a  cada  Grup

Municipal, desglossat mensual i anualment.

d) Import variable de l’assignació de l’Ajuntament de Granollers a cada Grup

Municipal, desglossat mensual i anualment.

e) Import  fixe  de  l’assignació  de  l’Ajuntament  de  Granollers  a  cada  Grup

Municipal, desglossat mensual i anualment.

f) Import total pressupostat per assignacions a Grups Municipals d’acord amb

el Pressupost General que sigui vigent.

g) Cost total per a l’Ajuntament de Granollers de les assignacions als Grups

Municipals, desglossada mensual i anualment.

Tercer.- Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament de Granollers la redacció d’un

informe en un termini màxim de 60 dies naturals a comptar des de l’aprovació d’aquest

Acord  que  expliciti  la  capacitat  del  Ple  per  sol·licitar  la  informació  relativa  a  la

comptabilitat  dels  Grups  Municipals  dels  anteriors  mandats,  i,  en  cas  que  aquesta

possibilitat existeixi, quina és la màxima retroactivitat amb la qual es pot sol·licitar, en

nombre de mandats, aquesta informació. 

Quart.- Instar  als  Grups  Municipals  en  la  següent  sessió  plenària  un cop  presentat

l’informe al que refereix l’Acord tercer i mitjançant el procediment previst a l’article

35.5 ROM a posar a disposició del Ple la seva comptabilitat.

Cinquè.- Incorporar al web de l’Ajuntament de Granollers (http://granollers.cat), en un

termini màxim de 60 dies naturals a comptar des de l’execució de l’Acord quart, i en un

lloc  de  màxima  visibilitat  i  de  conformitat  amb  el  criteri  de  tècnic  de  l’equip

responsable del manteniment del lloc web, un apartat  que inclogui, com a mínim, la

següent  informació,  organitzada  per  mandats,  de  la  comptabilitat  de  cada  Grup

Municipal:

a) Import total percebut en concepte d’aportacions al Grup Municipal per part de

l’Ajuntament de Granollers (anual i per mandat)

b) Agrupació de les principals despeses (per grup/compte segons PGC 2008)

c) Balanç de situació (anual)

d) Llibre diari (anual)

e) Relació de factures pagades (organitzades anualment)

f) Relació de proveïdors

g) Qualsevol altre document facilitat pels Grups Municipals que permeti facilitar la

comprensió a la ciutadania de l’ús que realitzen als recursos.



Sisè.- Actualitzar puntualment l’apartat web proposat a l’Acord segon, en el moment

que es produeixi qualsevol variació de les dades.

Setè.- Actualitzar trimestralment, amb un termini màxim de 30 dies a comptar des del

tancament de cada trimestre, la informació de l’apartat web proposat a l’Acord cinquè, o

bé, puntualment en el moment que es produeixi qualsevol variació significativa de les

dades.

Vuitè.- Publicitar activament, amb càrrec a les partides previstes per a comunicació de

l’Ajuntament  de Granollers,  la  creació  dels  espais  web detallats  als  Acords  segon i

cinquè.

Sra. Mònica Ribell i Bachs
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